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Resumo:  

O presente estudo procura investigar como os fatores institucionais e 
individuais podem interferir no processo de adaptação de profissionais 
estrangeiros na Fundação Dom Cabral (FDC), uma escola de negócios que 
tem por objetivo tornar-se uma instituição referência mundial no 
desenvolvimento de executivos e empresas. Para isso, essa Instituição tem 
adotado algumas estratégias de internacionalização. Uma delas é a 
contratação de profissionais estrangeiros para o seu quadro de colaboradores. 
Para embasar a pesquisa, foi feito um cuidadoso estudo sobre a literatura que 
aborda o processo de expatriação de estrangeiros. De acordo com Caligiuri e 
Di Santo (2001), a expatriação é processo de transferência de um profissional 
de um país para outro, para exercer uma determinada função, durante um 
período predefinido e mediante um processo formal legal. O tema expatriação, 
foco da literatura deste estudo, insere-se hoje em um contexto que procura 
compreender os efeitos da globalização e da economia informacional 
referentes à mobilidade social de profissionais e à adaptação destes a culturas 
diferentes. (NUNES, 2008). No presente estudo, a pesquisa é qualitativa e foi 
feito uso de entrevistas semiestruturadas, análise de relatórios e documentos 
de arquivo. A amostra analisada foi de dez estrangeiros, um gerente do projeto 
de internacionalização, um supervisor de RH e um analista de RH, envolvidos 
no processo de contratação desses profissionais que estão trabalhando na 
Fundação Dom Cabral e oriundos dos seguintes países: Argentina, Colômbia, 
Estados Unidos, França, México, Portugal e Taiwan. Para tratamento dos 
dados, após a transcrição das entrevistas, colocaram-se todas as respostas em 
uma planilha, visando identificar todas as respostas dos entrevistados nas 
colunas pertinentes a cada pergunta da entrevista. Os resultados obtidos 
revelaram que os fatores individuais – características individuais, idioma, 
motivação, família e tempo – e os fatores institucionais – cultura organizacional, 
seleção e treinamento interferem no processo de adaptação dos estrangeiros. 
A colaboração dos funcionários da FDC aparece de forma muito forte como os 
responsáveis em grande parte pela interação e integração dos estrangeiros na 
FDC. A pesquisa revelou também que há uma evolução visível no processo de 
contratação de estrangeiros pela FDC após a implantação do projeto de 
internacionalização da Instituição. 
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